
1. POGLAVJE 

a) Določi dogajalni prostor. Navedi literarne osebe, njihove poklice.

Gosposka soba Kračeve krčme. Notar Valentin, Minče Krača, adjunkt Pavel, davkar, 
kontrolor, učitelj, trgovca, poštar, doktor, točajka Ančka.

b) Poišči in izpiši Ančkin opis. Ali je koketna? Utemelji odgovor.

Črnooka in temnolasa deklica pri osemnajstih, srednje in vitke rasti ter živega in veselega 
vedenja. Je koketna, saj adjunktu odgovarja nagajivo in spogledljivo, spogleduje se s 
skrbnikoma.

c) Poišči družbeno nasprotje (npr . revni/bogati, neuki/izobraženi, zakonski/nezakonski  ...)

d) Izpiši podatke o Andreju? Kaj vse izvemo o njem?

Priimek je Vrbanoj, neoženjen 34 let, lep, velik, pameten, neroden z ženskami, dober 
pevec, narodnjak, kmečki sin, ima podedovano imetje in nekaj daljnih sorodnikov, včasih 
piše, nikoli se še ni ženil

2. POGLAVJE 

a) Določi družbeno pripadnost literarnih oseb (npr. kmetje/plemstvo/meščani/duhovnik ...)

Tinče je hlapec, Orlovi, Golovi in Malijevi so plemiči, Andrej je kmet, Pavel je meščan

3. POGLAVJE

a) Povzemi dogajanje pred 15 leti,  kot ga vidi Pavel.

Člani skupinice so se ukvarjali vsak s svojimi stvarmi, Julka in on pa sta hodila okrog 
cerkve in po gozdu, nabirala rože… Spominja se kako je bil brezumno zaljubljen v Julka. 
Ko je Julka želela nazaj jo je prijel za roke in ji izlil svoja čustva. Ona ni govorila ali se 
premaknila, Pavel meni, da je ugibala in tehtala, kaj naj naredi in za koga naj se odloči. 
Takrat je prišel Vrbanoj in se posmehnil. Julka je odšla, Pavel je želel za njo, vendar pa ga
je Vrbanoj potegnil nazaj in začela sta se tepsti, skoraj bi Vrbanoj Pavla vrgel v prepad, 
nato pa ju je ločil stric Pepe. Vrnili so se k cerkvici, kmalu po tistem pa je Pavel odšel in se
ni več vračal, prav tako tudi Vrbanoj.

4. POGLAVJE 

a) Kako poteka sprejem novega župnika in sodnika?  

Župniku v čast postavijo slavolok iz dveh mlajev z napisom »Mir v tej hiši in vsej fari«, pri 
Kračevi krčmi ga pričaka vsa grobeljska gospoda, čakajo pa tudi sodnika, ki ga najavi 
Kračev Minče, vsi razen duhovnikov so vstali, da ga pozdravijo.

b) Kako učinkuje Tinetova opomba, da je Julka v Grobljah? 

Adjunkt Pavel se zgane, presenečen in se hitro obrne, da bi odšel ven, saj mu je rečeno, 
da odhaja.

c) Kako razumete župnikovo pripombo, da sta padla med koprive? 

S tem misli na vso grobeljsko gospodo z pikrimi pripombami želi povedati, da sta prišla v 
neprijetno, neprijazno družbo.



5. POGLAVJE 

a) Predstavi Andrejev izvor in izobrazbo.  

Kmečkega izvora, narejeno ima gimnazijo in tudi visoko šolo na univerzi, bil je tudi pri 
vojakih. 

b) Kako se znajde Andrej v novem okolju (ko dobi prvo službo)? Kakšen odnos ima do 

ostalih družbenih slojev? Imel je majhno plačo, vendar je shajal. Zahajal je v krčmo s 
svojimi kolegi, med njimi pa je stal boj za službo, napredovanje. Nato je postal adjunkt in 
se preselil, imel je dovolj dela, vendar nobene družbe, ima jo za slabšo, saj so po 
izobrazbi vsi pod njim, sovražil je tudi druge gosposke družbe in njihovo ošabnost.

c) Kaj meni Andrej o Ančki? Kaj pa meni o njej Tine? 

Andrej meni, da je nepokvarjena, pridna, lepa in negosposka, neošabna.  Tine pa meni, 
da je le neumna punca.

6.  POGLAVJE 

a)  Določi dogajalni čas v tem poglavju.
     Dobrega pol leta po prihodu Vrbanoja v Groblje.

b) Kako učinkuje Vrbanojeva zaroka na prebivalce Grobelj?
      Prebivalci so presenečeni in osupli, začeli so šepetati in opravljati, kako sta skupaj prišla izobraženi

     sodnik in neuka točajka. Govorili so kakšno srečo ima Ančka in obrekovali, da bo imel Krača zdaj
     prednost na sodišču.

c) Kako jo sprejme Pavel? Opiši njegovo počutje.
    Pomisli, da so povsod hiše z ženami in otroci, zdaj pa jo je dobil celo Vrbanoj. On je medtem še   
   vedno sam.  Je tudi užaljen, ker  mu ni nič omenil. Laže si, da mu Ančke ne zavida.

č) Poišči realistične značilnosti (upoštevajte odnos junaka do narave v romantiki). 

7. POGLAVJE 

a) Kako razume Valentin Andrejevo ljubezen do Ančke? Kakšno je njegovo (in avtorjevo) mnenje o 
Andrejevi izbiri žene? 
Misli si, da se je Andrej zaljubil le v njeno lepoto. Njegovo mnenje je, da je to bedarija, saj bo lepoto 
kmalu izgubila, poleg tega pa je neumna in neizobražena in ga bo osmešila v višjih krogih, ko bo 
napredoval.

b) Za kakšno ljubezen do Ančke bi se odločil Pavel?
     Za občasno, neobvezujočo ljubezen brez zakona.

c) Na katero Pavlovo lastnost pomisli Valentin ob koncu poglavja? 
    O tem, da si želi tisto, česar ne sme in ne more imeti, da želi jeziti in prevarati Vrbanoja iz 
    maščevanja za stare čase.

8. POGLAVJE 

a) Kateri praznik želijo obeležiti? 
    Stoletnico domače fare/cerkve.



b) Katere težave je imela Ančka z vstopom v višji sloj?
     Ni se znala prav oblačiti in obnašati v visoki družbi, ni poznala plemiškega bontona, bila je malce  
     nerodna

c) Kako si Ančka prizadeva prilagoditi družbenemu položaju in ali je pri tem uspešna?
    Obiskuje notarjevo soprogo Malijevo, ki jo vzgaja v gosposko damo, na koncu govorice o njeni  
    nerodnosti in kmečkosti potihnejo, saj je vedno boljša pri ravnanju s plemstvom.

č) Zakaj je postala Ančka s poroko Pavlu še bolj zanimiva? Kako odreagira Valentin, ko mu žena omeni

    svoj sum?
    S tem je postala izgubljena zanj, želel je vedeti ali bi imela njega raje kot Vrbanoja, zaradi 
    samoljubja.  Valentin v tem ne vidi nič resnega, misli si, da je to iz nagajivosti in dolgčasa in, da
    nima slabih namenov. 
  

Za ostala poglavja nadaljujte z izpolnjevanjem preglednice. Poiščite vrh dogajanja in povzemite 
razplet. 

Vrh dogajanja je v 9. in 10. po, ko Ančka prvič prevara Andreja s Pavlom. V razpletu Vrbanoja v 
anonimnem pismu izve, da ga Ančka vara in v Pavlovem odzivu dobi potrditev. Od Ančke se loči, s 
Pavlom pa se ne sreča več.


